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NET WAT MEER
“FINANCIëLE”
RUIMTE

Je droomwoning
Sneller binnen bereik

Kopen met Duokoop
Met Duokoop zijn je maandlasten lager dan bij een traditionele aankoop.
De besparing kan je bijvoorbeeld gebruiken voor sparen, leuke dingen doen of
gebruiken om een meer passende woning te kopen.
Hoe kan dat?

financiële gevolgen en de voor- en nadelen

Door gebruik te maken van Duokoop koop

van Duokoop. Daarom kan je Duokoop alleen

je alleen het huis en niet de grond. De grond

afsluiten via een financieel adviseur die is

wordt gekocht door DNGB. De woning en

geregistreerd bij de Autoriteit Financiele

aankoopkosten betaal je met een hypotheek en

Markten (AFM).

eigen middelen.
Hoe werkt het?
Wat betaal je voor het gebruik van de

In deze brochure leggen we je uit hoe Duokoop

grond?

werkt. Deze brochure is geen advies. De

Voor het gebruik van de grond betaal je DNGB

genoemde bedragen en kosten zijn slechts

een maandelijkse vergoeding: de ‘canon’. De

voorbeelden. Je kan hier geen rechten aan

canon is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

ontlenen.

Daarnaast betaal je rente en aflossing voor je
hypotheek.

Tot slot
Je kan de grond op ieder moment erbij kopen,

Is Duokoop voor mij de beste optie?

het mag maar het hoeft niet. Wil je meer

Een Duokoop contract sluit je waarschijnljk

informatie over Duokoop neem dan contact op

af voor een langere periode. Je gaat een

met een Duokoop adviseur bij jou in de buurt, of

langdurige finaniële verplichting aan. Het is

kijk op onze website duokoop.nl

belangrijk dat je een goed beeld hebt van de

Goedgekeurd
en beproefd

Meer
Koopcapaciteit

2.0
Transparant
en eenvoudig
Landelijk
beschikbaar

Kenmerken van Dukoop
kopen, tegen een vaste formule. Dit is een
kooprecht,er is geen verplichting om de
Algemeen

grond te kopen. Als je de grond koopt, reken

Duokoop is een koopoplossing waarmee je

je af met DNGB. Je betaalt dan minimaal de

alleen de woning en (nog) niet de grond koopt.

oorspronkelijke investering van DNGB. Is de

?

waarde van de grond gestegen? Dan betaal je
aan DNGB ook de waardestijging van de grond.
De waardestijging van de woning is uiteraard
geheel voor jou.

Wie koopt de grond
De grond wordt gekocht door DNGB. Het geld
komt van institutionele investeerders (banken,
pensioenfondsen en verzekeraars).

Waarom is Duokoop interessant?
Omdat je alleen de woning koopt en niet de
grond heb je lagere maandlasten. Dit voordeel
kan je gebruiken om een passende woning te

Wat wordt betaald voor de grond

kopen.

De grond wordt gekocht voor de waarde
zoals vermeld staat in het taxatierapport. Bij
nieuwbouw wordt de grondwaarde uit de koopaannemingsovereenkomst betaald.

€

Wat gebeurt er met woonverbetering?
We houden rekening met door jouw gedane
woningverbeteringen. Eventuele waardestijging
door bijvoorbeeld een uitbouw is voor jou.

Maandelijkse vergoeding
Voor het gebruik van de grond betaal je een
maandelijkse vergoeding aan DNGB: de
canon. Daarnaast betaal je aan je bank rente en
aflossing voor je hypotheek lening.

Wat zijn mijn rechten en plichten?
Met Duokoop heb je dezelfde gebruiksrechten
en plichten als een woning in volledig eigendom.
Je bent bijvoorbeeld verantwoordelijk voor

Je kan de grond altijd kopen

onderhoud, verzekeringen en gemeentelijke

Je kan de grond op ieder moment van DNGB

heffingen.

Elke woning of
appartement kan je
kopen met Duokoop
Hoe koop ik met Duokoop?
1. Zoek en vind een koopwoning
2. Bereik overeenstemming over de koopsom
3. Maak een afspraak met een financieel adviseur
4. Je adviseur kan een aanvraag indienen voor Duokoop
Maak een afspraak met een financieel adviseur bij jou in de buurt
die bekend is met Duokoop. Je financieel adviseur kan je verder
helpen om je droomhuis te kopen met Duokoop.

Meer financiële
ruimte met duokoop

Grondwaarde / terugkoopfactor
De getaxeerde marktwaarde van de woning wordt gesplitst in een woning en grond
component. De grondwaarde wordt afgeleid van de vergoeding die DNGB vraagt
voor het gebruik van de grond (de canon).

Controle taxatierapport

woning (huis + grond). Door de marktwaarde te

Het taxatierapport wordt gecontroleerd door een

verminderen met de waarde van de grond, blijft

onafhankelijk deskundige partij die geen belang

de waarde van het huis over. Dit bedrag is van

heeft bij de transactie: Het Woning Waarde

belang voor de geldverstrekker in verband met

instituut (NWWI).

de hypotheek voor het huis.

Waarom is dit nodig?

terugkoopfactor

Door het taxatierapport te laten controleren door

De terugkoopfactor is van belang als je later

het NWWI krijgt de geldverstrekker, DNGB en jij

de grond van DNGB wil kopen. De terugkoop-

een heldere, objectieve en betrouwbare waarde

factor wordt bepaald door de grondwaarde uit

van de woning en de grond.

het taxatierapport te delen door de koopsom.
De notaris neemt de terugkoopfactor op in de

Het proces

akten. Zie voor een voorbeeld de berekening

De taxateur bepaalt de marktwaarde van de

hieronder.

Bepalen terugkoopfactor
voorbeeld: woning wordt aangekocht voor € 280.000 en is getaxeerd op € 300.000

Marktwaarde woning (taxatie rapport)
Stel getaxeerde marktwaarde woning (huis + grond)				

300.000

Grondwaarde (op basis van de canon)						

114.000

Waarde huis										186.000
Terugkoopfactor (koopovereenkomst)
Grondwaarde (op basis van taxatie rapport)					

114.000

Stel koopsom van bovenstaande woning (huis+ grond)			

280.000

Terugkoopfactor (= grondwaarde / woning (huis + grond))					40,7%

€ Vergoeding voor het gebruik van de grond (canon)

Voor het gebruik van de grond betaal je maandelijks een vergoeding aan DNGB.
Deze maandelijkse vergoeding noemen we canon. De canon wordt bij aanvang van
het Duokoop contract vastgesteld, voor een bepaalde vaste periode.

Wat betekent dit?

kopen. Wij raden je daarom aan om je opties

Dit betekent dat de canon tijdens deze periode

altijd te bespreken met een financieel advi-

niet verandert. Dus je betaalt elke maand ge-

seur. Jouw financieel adviseur kan jou hierover

durende de gehele periode hetzelfde bedrag.

adviseren.

Maar wat nu als je vaste periode afloopt?

Hoe wordt het proces?

Aan het einde van deze periode wordt je canon

•

aangepast en krijg je een nieuwe canon voor
weer een nieuwe periode. De nieuwe canon

Dngb informeert je uiterlijk 4 maanden voor
het aflopen van de vaste periode

•

3 maanden voor het aflopen informeren we

kan hoger of lager zijn dan jouw hudige ca-

je over de nieuwe canon en de nieuwe vaste

non. Dat heeft gevolgen voor je maandlasten.

periode

Het einde van de vaste periode is een goed
moment om te bekijken of Duokoop en jouw

•

Als de nieuwe vaste periode ingaat sturen
we je een bevestgiging

hypotheek bij je huidige wensen passen. Je
kan bijvoorbeeld ervoor kiezen om je hpyo-

Op onze website publiceren wij onze actuele

theek over te sluiten en de grond van DNGB te

canonpercentages. Kijk op https://duokoop.nl

waarde woning
(incl. grond)
= €300.000

Waarde woning
= €186.000

totaal
= €300.000

Waarde grond
= €114.000

Kooprecht van de grond
Met Duokoop heb je altijd het recht om op elk moment de grond te kopen van
DNGB. Dit recht is persoonlijk en niet overdraagbaar.
Situatie

met of zonder Duokoop.

Er zijn twee situaties wanneer je de grond koopt.
De eerste situatie is dat je in de woning blijft

Verkoop zonder Duokoop

wonen en de grond in eigendom wilt verkrijgen.

Je koopt de grond van het DNGB. Vervolgens

De tweede situatie is dat je de woning inclusief

verkoop je de woning (inclusief grond) aan

grond verkoopt . Omdat je altijd de grond van

een koper. Via de notaris ontvangt DNGB de

DNGB kan kopen, is verkoop van je woning nooit

koopsom voor de grond en jij ontvangt de

een probleem. De procedures wijken wel iets af

rest. De koper merkt er niets van hij betaalt de

vandaar dat we het hieronder beschrijven.

volledige koopsom aan de notaris. Als je wil
weten wat je aan DNGB moet betalen voor de

Je wilt de grond kopen en blijft wonen

grond vermenigvuldig je de verkoopprijs van

Via het klantportaal vraag je aan DNGB om een

de woning (huis + grond) met de grondquote

aanbieding te maken voor de grond onder je

zoals opgenomen in het eigendomsbewijs.

woning. Als je het liever niet zelf doet kan je het

De uitkomst is de koopsom voor de grond

ook je hypotheek adviseur laten doen. DNGB

die je aan DNGB moet betalen. Let op: dit

werkt een voorstel uit en zet dit voor je klaar in

bedrag is altijd minimaal de oorspronkelijke

je klantportaal. Als je het eens bent met het

investering van DNGB. Voor het opstellen van

voorstel dan maken wij de koopovereenkomst

de koopovereenkomst van de grond moet je de

voor je op. De koopovereenkomst is 3 maanden

verkoopakte opsturen aan DNGB.

geldig zodat je voldoende tijd hebt om de
aankoop te financieren. Als je het niet eens bent

Verkoop met Duokoop

met ons voorstel dan laat je de woning (huis en

Je verkoopt de woning met het Duokoopcontract,

grond) taxeren door een NWWI taxateur. Is de

DNGB verandert na de eigendomsoverdracht de

getaxeerde waarde hoger dan ons voorstel dan

naam van de Duokoop klant .

mag je de grond alsnog kopen voor de door ons
voorgestelde koopsom.

Mininale koopsom grond
De koopsom van de grond bedraagt altijd

Je verkoopt je woning inclusief de grond

minimaal de koopsom inclusief de kosten die

Je hebt bij Duokoop altijd het recht om de woning

door DNGB voor de aankoop zijn betaald. Er is

te verkopen. Je hebt hier geen toestemming voor

echter nooit een verplichting om de grond te

nodig. Als je de woning gaat verkopen kan dat

verkopen.

voorbeeld: waarde woning bij aanvang : € 300k Waarde Grond bij aanvang € 100.000
STEL: Verandering in marktwaarde van je woning na 20 jaar
+ 50%

+30%

+10%

0%

-10%

-30%

-50%

€ 450k

€ 390k

€ 330k

€ 300k

€ 270k

€ 210k

€ 150k

Waarde woning

€ 300k

€ 250k

€ 220K

€ 200K

€ 170k

€ 110k

€ 50k

Waarde grond

€ 150k

€ 130k

€ 110k

€ 100k

€100k

€ 100k

€ 100k

Marktwaarde woning incl.
grond
Duokoop

alle bedragen x 1.000
Let op: Dit voorbeeld houdt geen rekening met de aankoopkosten van DNGB en eventuele belastingen

Je Duokoop
rechten

Inkomenstoetsing

Aandachtspunten

Nadat de grondwaarde is vastgesteld, zal

Als je koopt met Duokoop moet je rekening

DNGB het aanvraagproces afronden. Hierbij

houden met het volgende:

beoordeelt DNGB of je de voldoende inkomen
hebt om de canon en hypotheek lasten te

1. Alleen mogelijk bij eigen bewoning.

betalen.

2. Alleen in combinatie met een NHG hypotheek
3. Je moet canon betalen voor het gebruik van

DNGB maakt hiervoor gebruik van de maximale
woonlasten tabellen van het NIBUD (nationaal
instituut voor budget voorlichting).

de grond, ook na 30 jaar.
4. De canon staat vast voor een periode van 10
jaar, de nieuwe canon kan hoger / lager zijn.
5. Je bent geen eigenaar van de grond, de

De hypotheekverstrekker zal ook jouw inkomen
toetsen. Omdat Duokoop geen financiering is

waardestijging op de grond is voor DNGB.
6. Als je de grond koopt, reken je af met DNGB

wijkt de toetsing op een aantal punten af van de

en hoef je geen canon meer aan DNGB te

toetsing voor de hypotheek.

betalen. Als je de aankoop van de grond
financiert met een hypotheek moet je dan
wel aan de geldverstrekker rente en aflossing
betalen.
7. Onderhoud en investeringen in de woning
betaal je zelf.
8. Duokoop kan je alleen aanvragen via een
erkend hypotheekadviseur.
9. DNGB toest op basis van NIBUD. Er zijn wel
verschillen met een hypotheektoets.

Eenvoudig
en snel

Meer financiële ruimte
met Duokoop
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